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Vaşington 9 ( a.a ) - Bahriye neza
reti bap gemisi inşaat programım geniş· 
letmek üzere kongreden 585 milyon dolar · 
lık munzam tahsisat istemiştir, Bu para· 
nın 160 milyon doları tamirat havuzları· 
nı islah için sarfedilecektir. 

İngiliz - Sovyet 
yakınlaşması 

Yazap: CAViD ORAL 

I• ngiliz harici~e nazırı .~iste~ 
Eden yeni bır nutuk soyledı. 

Radyolar mütaaddit defalar bu 
nutku · tekrarladı durdu. 

Mister Eden'in bu nutkuna 
nazaran Alman Führerinin yakınlar· 
da yine bir sulh taarruzu yapması 
muhtemelmiş. Fakat böyle bir sulh 
taarruzunun lngiltereyi Almanya 
ile bir anlaşmağa sevkedeceğine 

dair hiç kimsede bir ~mid uyanma
ması için lngiliz hariciye nazırı 
meseleyi şimdiden ve kat'i olarak 
önlemek istemektedir. 

Çünkü Mister Eden nutkunda 
« Hiç bir mevzu ve hiç bir mese
le hakkında Hitlerle konuşmıyaca
ğız. Bilakis Almanyanın yıkılması
na kadar harp edeceğiz ve Alman· 
ya ile kim mücacıele ederse onun 
da yardımına koşacağız » demek· 

tedir. 
Eden 'in bu nutkunu dinledik

ten ve bugün Sovyet genel kur· 
may muavininin riyasetinde bir as· 
keri S ovyet hiyetinin de Londraya 
muvasalatını öğrendikten sonra 
artık lngiltere hükümetinin sonuna 
kadar bu harbe devam etmeğe ka
rat vermiş olduğuna inanmak icab
eder. Zira Sovyel heyetinin Lond
raya muvasalitı, ve Misler Eden'in 
tavassutiyle Moskovanın Londra 
elçisi Maiııki ile Polonya başvekili 
general Sikorskinin barıştırılması 

ve iki hükümet arasındak; ihtilaf· 
ların izalesi için müzakerelere gi
rişilmesi çok manidar görülebile· 
bilecek hadiselerden birisidir. 

Çünkü bu hareketiyle İngil· 
tere Bolşevikliii Nasyonal sosya· 
lizme tercih ettiğini açıkca teba
rüz ettirmiştir. 

Ancak Sovyetlele lngilizler 
arasında g ittikçe sıkı ve samimi 

bir şekil almakta olan bu yeni 
münasebetler yalnız teknik ve 
iktisadi sahalara mı inhisar edecek 
yoksa zamanla daha geniş ve ittifa-1 
ka dayanan bir şekil mi alacaktır? 

Henüz üzerinde konuşulamı· 
yacak kadar erken olan bu mesele 
hakikatan çok mühimdir. 

Bilhaaea ·Mister Çörçilin ge· 
çenlerde söylemiş oldutu bir nu
tuk hatırlanacak olursa bu ehem· 
miyet biraz da n a z i ld e ş m i ş 
olacaktır. 

Mister Çörçil Alman • Sovyet 
harbinin arifeainde Rusya lehinde 
çok ileri ve çok sempati rösteren 
bir nutuk söylemiş ve Sovyetlerin 
umumi harbin neticesinden pelı. de 
faidelendirilmediklerini ilave etmişti. 

Eğer bu şayayanı dikkat nut
ku gözönünde tutarak bir müli· 
haza ve muhakeme yürütmek icap 
ederse, içinden çıkılmaz bir mu· 
amma ile karşılaşacağımıza şiiphe 

yoktur. •Çünkü lnriltere Sovyet
lerle mahdut bir münaaebatı aşan 
bir anlaşmaya girişiir ve üzerine 
Sovyetler lehine taahhütler alacak 
olursa o zaman milletlerin istiklal 
ve mülki bütünlüiüne son derece 
riayetkir olduğunu söz vermiş ve 
mücadelesinin esaslı gayelerinden 

birisi de bu olduğunu söylemiş 
olan İngiltere, Avrupa milletlerinin 

bir kısmiyle, mesela Finlandiya, 
Romanya vesaire ile viadlarıyle 
telif kabul etmez gayet komplike 
bir durumla karşılaşmış olacaktır. 

Zira Sovyetleri memnun etmek 
gibi bir taahhüde girişmek tama· 
rniyle bu ve bu gibi milletlerin 
iıtiklalleri ve mülki bütünlükleri 
aleyhine bir hareket şeklini ala
caktır. 

Bu itibarla lngiliz siyasetinin 
derpiş edeceii hat ve hareket 
bütün dünya milletlerince dikkatle 
ve merakla takip edilecek ehem· 
rniyeti ve ciddiyeti haiz bir mese· 
ledir. 

Yalnız bu i'Ünden ittifaka ka
dar ileri ridecek bir lngiliz - Sov· 
yet yakınlığına delalet eder ortada 
bir emmare görülmüyor. 

Her halde bugün için İngiliz
Sovyet anlaşmaşı, içinden çıkılmaz 
bir muamma vaziyeti doğuracak 
derecede inkişaf edemiyecektir. 

Ancak böyle bir vaziyete Al
illan ordulara karıısında Sovyetler 
UZ.on müddet mukavemet göstere
bilirse o zaman ihtimal vermek 
daha dofru olur. Halbuki cereyan 

lngiliz - Rus 

işbirliği: 

dır. 

Japon yada 
hazırhk: 

J nponyada bü· 
yiik bir Pa · 

sifik mücadelesi 
i ç i n hazırlıklar 
yapıldığını gös 
t e r e n emarf O>er 
vardır. Ancak 

surette 
kete 

pek 

hare. 
geçmesi 

mu h le· 
meldir. » 

Amerikan 
askerleri 
lzlandaya 
çıktı 

senelerce Çinle o ün gelen 
uğraşan Japon· h a b erler 
yanın bu hazır- Amerikan silah-
Jıklarla da uğraş· endazlarının şi. 
ması hayretle kar· mali Atlantik-
şılanmaktadır. teki l z lan da 

Malumdur ki 
Japon yada bir adasına çıtık· 

«Asya cemiyeti » f ı B k '/' v ı larını bildirmek 
d Ş. d' b Japon aşve ı ı nono11e t .d. 1 1 var ır. ım ı u :1 e ı ı. z an 

ce~iyet « Şarki Asya » b;rliği da adası 940 senesi Mayısında 
halınde kurulmuş bulunmaktadır. lngilizler tarafından işga1 edil. 
Eski Başvekil Haşayi 'nin riyaseti " 

miş bulunuyordu. Fakat Amerialtında bulunan bu birliğin gaye· 
terinden en mühimi cihanda sul
hu idame oldujıı söyleniyor. 

Japon amirallik dairesi aöz
cüsü, Japonya için en büyük teh
likeyi pasifik Okyanusunun teşkil 

kan l'&Zeteleri bu adanın Ame-
rika tarafından İf~al edilmesinin 
zaruri oldata mDtallası!'ı ileri 
sürfiyorJardı. Miater Vilki'de lz

landanın işgalini lüzumlu bulmak-
ettiğini, Amerika ile lngilterenin ta idi. lzlandanın işgali, Asor, 

bütün hazırlıklarının Japnyayı İs· yeşil burun adalarına ve Dekara 

tibdaf ettiğini, Çinin de bu hu- karşı alınacak tedbirlere bir baş. 
susta çalıştığını söylemiştir. Söz-

lanğıçtır. Bize göre, burasının iş· cü, Japon donanmasına sözü 
naklederek demiştir ki: gali ile Amerika lngiltereye 

« Japon donanması her ibti- vaadettiği karakol vazifesini ln-

male karşı hazırdır. Ve kendisine giliz sularına kadar uzatmış de· 
düşen vazifeyi başaracağından mektir. Norveçten gelecek teh· 

katiyen emin bulunmaktayım. » likeler de 1ngiliz gemilerine bu· 
Bu sözlerden çıkan mana şu radan daha çabuk bildirilecetir. 

olabilir: Japonya, Alman· Sovyet Buranın zabtı Atlan tik deniz mu· 
harbinden istifade ederek şarki 
Asya ve pasifik meı.elelerini hal- _ harebesine geniş ölçüde tesirler 

letmek istemektedir. Ancak bu icra edecektir. 

Belediyenin tebhirhanesi 
var mıdır yok mudur 1 

Türksözü refikimizin dünkü nushasında Ankara Belediye müfettiş· 
lerinden Kemal Akmanın " Tebhirhaneden geçmiyen eşya " b.şhkh 
Adıona ve Ceyhan belediyelerini tenkit yollu yazısını okuduk. MezkQr 
yazının hakikate ne dere.ceye kadar uygun olup olmadığını belediye
den tahkik ettik. Tahkikatımız neticesinde bu· yazının tamamile hakika
te muhalif bulunduğunu ve belediyenin iki s~e zarfınna 79858 parça 
eşya etüvden geçirdiğini ve tebhir edilmeden ve damgalanmadan hiç 
bir müstamel eşyanın satışına müsaade olunmadığını ve aksine hareket 
edenlerin de şiddetle cezalandırıldıklarını anladık. Bundan .başka bele· 
diye tebhirhanesinin- şu son seneler içinde daha iyi bir şekle konınuş 
olduğunu da öğrendik. 

Suriyede 
harekat 

. Kahire : 8 [A.A.] - Ortaşark 

tebfiği : Suriyede Hintli kıtalar 
garbe doğru yeni terakkiler kayıd 
etmişlerdir. Deyrizor'dan Humus 
istikametinde lngiliz ilerleyişi de
vam etmektedir. 

Sahil mıntakasında Damur'un 
cenubundaki bütün hedefler işgal 
edilmiştir. Libyada ve Habeşistan. 
da hiç bir değişiklik yoktur. 

eden harp vaziyeti pek de Sovyet
ler lehine inkişaf etmediği için İn· 
gilterenın Sovytlerlo işbirliği mah· 
dud bir sahayı aımıyacak ~örün
meldedir. 

---\ ltalyan Tayyareleri 
Lef kose'yi bombaladı 

Roma 8 ( a.a ) - 1talyan 
umumi tebliği: 

Hava teşekküllerimiz Kıbrıs 

adasında Lefkoşe üssünü bombar· 
dıman etmiştir. Yerde 3 tayyare 

yakılmış, bir çokları da hasara 
uğratılmıştır. Şimali Afrikada Tob· 
rukta düşmanın piyade, zırhlı te· 
şekküllerinin yaptığı bazı taarruz. 
lar tardedilmiştir. Savaş tayyarele· 
rimiz Tobruk istihkimlarını ve 
Mersa Matruh'un şarkında bava 
üslerini bombalamışlardır. lngiliz 
tayyareleri Trablus ve Bin2'u.iyi 
bombardıman etmİflerdir. 

1 /ngiliz tayyare gemilerinden biri 

Stalin hattı 
şimalde de 

yarıldı 
Burada bir çok gU
zlde Rua askeri 
esir alındı; 1 5 4 
Sovyet tankı tah
rip edildi 

4 Günde 
142216 Rus 
esir düştü 
Berlin 8 (a.a) - Pripet ba

taklıklarında mağlup edilmiş olan 
Sovyet kuvvetlerinin mümkün ol
duğu kadar süratle •Stalin hattına 
çekilmekte olduklarını Alman rad· 
yosu bildirmektedir. Bu !kuvvetler 
mütemadiyen Alman seri müfreze
leri tarafından taciz edilmekte ve 
pike tayyarelerinin daimi hücumu· 
na maruz kalmaktadır. 

Rus askerlerinin pek cüzi bir 
kısmı asıl mukavemet hattına va
rabilmiflerdir. Aari müdafaa -•"• 
ziJeri etrafında çok sert muhare
ler vukua w•lmektedir. 

Yeniden 142216 Ras esir 
tliiıtil 

Berlin 8 [ a. a. ] Alman 
kıtaları, ricat etmekte olan Sov
yetleri takip aderek 2 temmuz· 
tan 5 temmuza kadar 142216 
esir almışlardır. iğtinam olunan 
pek büyük malzeme arasında 584 
tank, müteaddit zırhlı tren ve 
550 top vardır. 

Sovget tebliii 
Moskova 8 (a.a)- Bugün öğ· 

leden sonra neşredilen Sovyet 
tebliğinde deniliyor ki: 

Bütün şimal cephesinde , Ost
rov' dan Ukraynaya kadar mu ha· 
rebeler geceyleyin devam etmi~-

tir. Alman ileri hareketi Ostrov 
mıntakasında durdurulmuştur. 

Düşmanın Dinyeperi zorlamak 
hususundaki bütün teşebbiisleri 
ağır zayiat verdirilerek akim bıra · 
kılmıştır. esirler •lınmıştır. N1>vog
rad-Volinsk istikametinde <lüşma· 
nın motörlü vasıtalarına ve tank· 
!arına karşı büyük muharebeler 
olmaktadır. 

Düşmanın iki piyade alayı im
ha edilmiştir. Ukranyada Dinyest· 
re doğru yarmağa teşebbüs eden 
dşmana karşı kıtaJarımız şiddetle 
harp etmektedir. Düşman bu is
tik~mette grup grup imha edilmek
tedır. 

7 temmuzda tayyarelerimiz düş
manın havada ve yerde 58 layya· 
r~sini tahrip etmişlerdir. Bizim za
yıahınız 5 tayyaredir. 

Fin tebliii 
Helsinki, 8 [a. a.] - Finlan· 

diye resmi tebliği: 
Hangö mıntakasında topçumuz 

düşınan mevzilerine bir çok tam 

isabetler kaydetmiştir. Ayni zaman· 
da nakliye gemileri de temerküz 

ettirilmiş ateşimiz altına alınmıştır. 

Düşmanın bir mühimmat deposu 
obüslerimizin tesiriyle berhava ol
muştur. 

Denizaltılarımız F evaldan Kronş
tada kitmekte ollln birkaç Bolte· 
vik nakliye vapurunu batırmııtır. 

Şark cephesinin bir noktaaında 
dilşman hücuma kalkmıf, fakat 
püskürtülmüştür. 

Berlinı 8 [a. a.] - D. N. B 

iz/anda 
Amerikan kuvvet
leri tarafından ı,. 
gal edildi 

Londra 8 ( A. A) - Harici· 

ye nf'zareli sözcüsü, Amerikan 

kuvvetlerinin lzlandaya varması 

münasebetile demiştir ki : 

« - Bu Groenland'ın işgalin

de Reisicumhurun ilin ettiği siya· 

setin mıntıki bir neticesidir. Bu 

Amerika Birleşik devletlerinin garp 

yarım kürresini him:ıye için lüzumlu 

bütü ıı tedbirleri almak niyetinde 

o1duğunun ifadesidir. Bu işgal ne· 

ticesinde İngiliz kıtalarının lzlan

dayı müdafaa etmek taahhütleri 

kalkacak ve bunlar tedricen çeki· 

lecektir. Şimdilik lzlanda' da hem 

İngilİ7, hem Amerika kılaları bu
lunacaktır. » 

Peru ile Ekvator 
arasındaki harp 

Santiyagu 8 (a.a) - Şili hükO

meti, Peru ile Ekvator arasındaki 

muhasamata nihayet vermek için 

tavuaııl ..tak.lifinde hulunmuslur-

Bir lngiliz tayyare gemisi 
bombalandı 
Berlin (a.a) - Alman tayyare 

teşekkUlleri 6 Temmuzda tekrar 

lskenderiye limanına yaptıkları hü· 

cumda bir havuzu tahrip etmişler
dir. bir Britanya tayyare gemisine 
de isabet vaki olmuştur. 

ajansı Alman istihkam kıtalarının 
dün de Stalin hattında bir çok 
beton sığınak zaptettiğini bildir
mektedir. Ayni ajansın verdiği ma
lumata göre , modern bir surette 
techiz edilmiş olan bu sığınaklar 
o kadar büyük meharetle maske
lenmiştir ki birkaç metreden bile 
bunları görmek mümkün olma
mıştır. 

Bir kısım Alman kıtaları hü
cum toplariyle sığınakları döverken 

diğer bir kısım Alman piyadeleri 
<le sığınaklara ölü zaviyeden yak
laşarak el bombalarıyle hücumlar· 
da bulunmuşlardır. 

Yine ayni ajansın bildirdiğine 
göre, Stalin hattı dün şimal mm· · 
takasından da yarılmış ve bir çok 
Rus esiri alınmıştır. Bu esirler 
arasında uzun müddet mukavemet 
eden güzide Sovyet askerleri de 
vardır. 

Stalin hattının asri müdafaa 
m e v z i 1 e r i etrafında cere· 
yan eden muharebelerde 154 Sov
yet tankı tahrip edilmiş ve her 
çaptan 100 Rus topu Almanların 
eline geçmiştir. 

lskenderlye limanında 
• 

Bir lngiliz 

Tayyare 

G em • • 
l s ı 

bombalandı 
Berlin 8 ( a.a ) - D.N.B. bil

diriyor: 

Alman tayyarelerinin 6 Tem· 

muzda lskenderiyeye yaptıkları ta

arruzlarda limanda yatan bir tay· 

yare gemisine isabetler olmuştur. 

Ağır çapta bir bomba tayyare ge-

misinin teknesini parçalamış ve 

bir ikinci bomba da gemiyi yana 

yatırmıştır. şehre atılan bombalar

dan lskenderiyenin bir çok mahalle 

terinde yangınlar müşahede edil· 

miştir. Alman tayyareleri bu taar

ruzlarından salimen dönmüşlerdir. 

Amerikadan Mısıra 
gönderilen harp 

malzemesi 
Vaşington 8 (a. a.] - Salibi· 

yettar menbalardan öğreniidiğine 

göre, Mısıra gönderilen harp mal

zemesi hilen ayda 20 - 25 gemi 

tutmaktadır. 

Bu malzeme bilhassa tank, bom

bardıman ve avcı tayyareleri, top 

ve cephaneden mürekkeptir. 

Tanklar 13 er tonluk hafif tank

lardır. Bunlar 37 milmetrelik top· 

larla ve müteaddit mitralyözlerle 

mücehhezdir. 

ETÜDLERİ 
BiTEN 
DEMiR 

yollarımız 
- Yazısı ikincide 

Rus - Leh 
mümessilleri 

Londra'da, Eden'ln 
dellletlyle, görUt
melere ba,ladllar 

Londra: 8 [a. a.] - Polonya 

arazisinin Sovyetlelre Almanya ara· 
sında taksimindenberi Rusya - Po-

lonya mümessilleri arasında ilk bu

luşma bu hafta tatilinde Londrada 

vtıkua geldi. 

Sovyetlerin Londra büyük el

çisi Maiski ve Polonya başvekili 

Sikorski He hariciye daire müsteşarı 

da bu görüşmede hazır bulundu

lar. Oğrenildiğine göre, Mülakatı 
Eden hazırlamıştır. 

Bu mülikatla başlamıJ oJan mü

zakerelerde gerek Rusların ve ge• 

rek Polonyalıların alacakları ted

birler lngiltere ile Rusyayı pek 
memnun edecektir. 
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RASGELE 1 1 ii©ılf'Ülhı® 8@l!kD~ 1 

Napoleon'un 1812 Etüdleri biten ~922 
de Moskova seferi demir yollarımız 1 YA:~~~~~:: 

:=:=:==: EU!ızıg·Van-lran ha~tının dördün· 

1 
V a 1 i yiyehc';k~an::r. 

S ta ı ı n •in nutku, cü kısım İnlfaatı münakasaya _ Nurettin zeme, demiryo 

Lozovski'nin sözleri Rus orduları bir meydan mu- :;adiyle Moskova muharebesi 7 ey- Ç 1 k a r ı 1 d 1 lu - her şeyi imha ederek öy-
harebesi kabul etmediler, evvela lal 1812 tarihinde vuku buldu- Bu A 8 ( H • h b ) Ad b 1 le çekilmesini emretti. Böylece Stalin radyoda Rus milletine nkara ususı mu a irimizdtn - apazarından aş aya· 

k Al Duna'ya, sonra da Vitebske, mü- muharebe, o tarihe kadar vukubu- rak Boludan geçmek üzere Irmak-Zonguldak hattının ismet Napoleon'un uğradığı yoksulluk 
hitaben söyledi&'i nutu ta, man- t k'b 5 J k k'l k k ı· lan savaşların en kanlısı oldu. f l"k fi · r • t l'l · de 
}arın da , 1812 senesinde Mosko- ea ı en mo ens e çe ı ere a ı R paşa istasyonunda birleşecek olan demiryolu etüdü tamamlanmış gibi- e a e ı e, yenı ,mus ev ı erın 

bir muharehe vermekten çekindiler. uslar 50,000 kişilik zayiat karşılaşacaklarını umuyor. 
va üzerine yürümüş ve hatta . vermişlerse de Na.,oleon ordusu dir. Bu şimal hattının Somucak istasyonundan başlayarak, Tosya ve Os-

Nopoleon ordulariyle Berezına d Diğer taraftan Almanlar: Bü 
şehri zabtetmiş olan Napoleon h S 1 k h · a 47 si general olmak üzere mancıktan geçerek Samsun-Sivas hattının Havza ile Amasya arasında-

ne rini geçmiş, ve mo ens şe rı 25,000 den fazla zayiata ug"ramış- tün radyolarile haykırıyorlar: 
kuvvetleri gibi mağlOp olacakta- k 1 d t ki bir noktasında birleşecek olan ikinci kısmının da etüdlerine yakın-

lı · S apı arına ayanmış ı. tır. « - Tahripten kendileri za-
rından ba setmışti. ovyet istih- Smolensk, eski Polonya budu- Bu muharebede hasta ve ya- da başlanacaktır. Bu mıntakadan ayrılıp Kelkit vadisini takiben Erzu-
barat bürosu reisi Lozovski'de J h ·1 b' ı k 1 .. .. · k d k'kl · d dunda eski Rusyanın yegane mü- rından endişede bulunan Napo eon rum attı e ır eşece o an uçuncıi ısının a tet ı erme evam 
son beyanatında « Napoleon Mos- him kalesi idi. Heybetli, fakat es- maiyet süvari kuvvetlerini harbe olunmaktadır. 
kovayı görmüştü. Fakat Hitler kimiş kalelerine alelade yeni bazı sürmemiş ve Rusların ricali, top Diğer taraftan E.lazığ-Van-lran hududu hattının 94 üncü kilometre-
Kremlin sarayını ancak lotograf- ı'stı'hka" mlar 1·ıa· ve edı'lmı'şıı·. Fakat ateşi altına alınmakla beraber, ·ı 114 k'l 1 · d k' d" d" .. k . k sı e üncü ı ome resı arasın a ı or uncu ısım ınşaatı müna asa-
larda görebilecektir. » dedi, bu- 1 menedilememiştir. 

bu kale Fransız top arının ateşine Galipler, yag· murlu ve soğuk ya çıkarılmıştır. Bu 20 kilometrelik hattın muhammen bedeli 4,5 mil-
raya koyduğumuz yazı Napole- d k 16 · k 

ayanamıyara agustosta su ut bir gecede ordugahlarında yiye- yon liradır. 
on'un Moskova seferini anlatıyor. ı · R · t 12 000 f'k et ı. us zayıa ı , mütte ı in ceksiz ve mahrukatsız kalmışlar-

N apoleon, Avrupada karşı· 
sın ~ çıkan bütün milletleri 

birer birer yenmiş, en nihayet 

zayiatı ise 6,000 idi. dı. Rus kumandanı ;general Kout-

Smofensk yanıyor osusoı mareşatlıjra terfi etmişti. 
Napoleon 14 eylülde Moskovaya 

Vagram'da Avusturyalıları mağlup Fakat Ruslar, geceleyin mevzile-
ederek onlara Viyana muahedesini rini terkedip kaçarken Napole'· 
imzalatmıştı. Napoleon, Avustur- onun askeri m -lzeme ve yiyecek 
yanın bu inkıyadı üzerine, Avru- depolarına çok güvendiği şehre 
pada kurmakta bulunduğu kıta de ateş vermişlerdi. · 
sistemi teşkilatını tamamlamağa .imparator, bu vaziyet karşısın-
muvallak olmuş, eserinin istikba- da burada tevakkuf etmeli ve müs· 
lini sağlamlaştırmak için çocuk tahkem bir ordugah vücuda getir-
doıi;urmamış olan imparatoriçe Jo· meli idi. Nepole'ona bu tavsiyede 

girdi. Fakat bu giriş muzafferane 
bir manzara arzetmiyordu. Vilna
dan sonra merkez ordunun yarı· 

sından fazlası, Smolenskten sonra 
üçte ikisi yollara dökülmüştü. Bor 
odino muharebesinden sonra zayi
at ve firarlar bu ordunun kadro-
sunu elli bine indirmişti. 

Şehir yanıyor 

zefinden boşanarak Avusturya ar- bulunulmuştu. Fakat Vilna'dan Mos- Moskova valisi, Rastopihioe 
şidüşeslerinden Marie - Louise ile kovaya kadar yarı yol kattdilmiş- ya kendi şahsi teşebbüsü 
evlenmiştir. Bu izdivaçtan bir er- ti. Şayet Moskova alınırsa harp ile yahut Rus generallerinden Ba· 
kek çocuğu dünyaya gelmiş ve bitecekti. relayın eserine itibar etmek için 

buna « Roma ,------------------------------. Kremlini kundak 
kralı » ünvanını Napoleon Kremlinde uyurken, birdenbire, ahşap lamış, şehri de 

Hatay, kurtuluşunun ikinci yıldö
nümünü kutlamağa hazırlanıyor 

Antakya Halayın anayurda 
resmen kavuştuğunun ikinci yıldö

nümü olan 23 Temmuzun bu yıl 

fevkalade merasimle kutlanması 
için hazırlıklara başlanmıştır. Gü
zel Halayın bu en büyük gunu
nün, ehemmiyetile mütenasip bir 
şekilde tesit edilmesi için zengin 
bir proğram hazırlamak üzere teş· 
kil edilen komisyon işe başlamak 
üzeredir. 

23 Temmuz günü akşamı va-

l limiz tarafından 800 kişilik bir 
gardenparti verilecek ve bu gar
denpartiye Halayın muhtelif bölge

lerinden milli kıyafetlerile köylü

lerimiz de iştirak eyliyeceklerdir. 

23 Temmuz için Beden Ter

biyesi Bölgesi tarafından lskeode
runda büyük bir yüzme yarışı 

tertip edilmiştir. Bütün bölgelerin 

iştirak edeceği bu yüzme yarışla
rı çok heyecanlı olacaktır. 

rar göreceklerdir. Zira açlıktan 

ölürler. Bizim onlara verecek gı

damız yoktur. Bu işi yapmadan 
önce iyi düşünsünler.» 

Ve istiyla •hareketi, şarka 

doğru ilerliyor. Rostov'a.Harkov'a 
Kiyef'e, Moskova'ya yaklaşı· 
yor. 

Kafkaslardan f gelen bir de
miryolu bu ismi Uıreçen şehirleri 

geçerek Leningrad'a doğru uzan

maktadır. Bu kıtlık, bu haraplık 

tehdidi ile bu uzun hat bende bir 
hatırayı uyandırdı. Onun muhtelif 
parçacıklarını ayrı ayrı hikayele
rimde, fıkralar1mda zaman zaman 
canlandırmıştım. Şimdi hepsini 
bir araya toplayayım. 1922 deki 
müthiş açlık ve sefalet orlasıoda 
Rusyayı cenuptan şimale birlikte 
tayyadelim. 

• Rusyanın trenleri başka mem-
leketlerinkine benzemez. 

vermiş ve Avru- olan Moskovanın dört tarafından alefller fışkırmağa ateşe vermek için 
Almanların • istiyliisı daima · ı 

göz Önünde bulundurulduğu için, 
paya uzun bir b l 20 000 h bütün hazırlık-
sulh ve refah le· aş amışlır. , asta fleya yaralı müttefikin as· Adliye vekaleti Çarlar, iki ray arasındaki fasıla

lı beynelmilel ölçülerden daha 
geniş ve vagon tekerleklerinin 
de ona göre yapmıştır. Ta ki, 
düşman kendi katarlarını işlete
mesin diye. 

min ettiğine kani kerleri alevler arasında hastahanelerde can flermiş
larını 

mıştı. 

tamamla· 

olmuştur. Halbu- lerdir. Napoleon tehlikeden zor kurtarılmıştır. Her eve ve 

ki Fransa impa- •••••••••••••••••••••••••••••_.. her tarafa tutuş-
Ankara 8 ( Hususi muhabirimizden ) - Adliye vekaletinin, sicil 

teşkilô.tınını kurmak maksadiyle bir müddettenberi başladığı faaliyet son 
safhaya intikal etmek üzeredir. Vekalet şimdi bu işin kadrosunu hazır
lamakta ve bu teşkilatın nerelerde ve ne ş•kilde faaliyete geçebilece· 
ğini tayin etmektedir. Bu teşkilata ait tahsisat ayrıldıktan sonra derhal 
faaliyete geçilecektir. 

ratorluğu ile Rusya imparatorluğu Napole'on bir defa daha düş· turucu maddeler dağıtılmıştı. Mos 
arasında, ihtiliillar hiç eksik ol- manın yolunu kesmeğe teşebbüs kova umumi valisi tulumbaları şeb· 
muyordu . etmiş, fakat Rus ricatini ancak 24 rin dışına çıkarmıştı. Napoleon Vagonların içleri de bildiği

mizden ayrı çeşittir, Evvela dör
düncü mevki de hesapta var: 

Napoleon'un bir Rus prense· saat geciktirebilmişti. Rus crdula- general Mortier'yi Mosk.,va vali-
sile evlenmesinin suya düşmesi ve rı geri çekilirken her yeri yakıp liğine tayin ettikten sonra şehrin 
Avusturya grandüşeslerinden bi- yıkıyorlardı. 

Adli sicil memurları her mıntakanın göstecreceği lüzuma göre ay
rılacaktır. İlk. iş olarak bütün vil&yetlerde Camhuriyet müddeiumumile
rinin nezareti altında kitiplerden biri tarafından bu vazifenin görülme-

Harp zamanındaki kırk kişilikleri 
andırır nevinden. Fakat biz, üçün 
cü ile seyahat ediyoruz. 

riyle evlenmesi, Çarın nazarında 
Napoleonla Rusya arasınd.1 me v. 
cut ittifakın değişmesi demekti. 
Napoleon da mütteliği olan Çarı, 
1809 senesinde kendisine yardım 

etmemiş olmakla ilham ediyordu. 
Çar, Napoleon'un hiç bir veçhile, 
lstanbulu almasına müsaade etmi· 
yeceğini ve bir işaretle eski Po
lonyayı ilıva edebıleceğini söylü · 
yordu. Bu sebepten dolayı Çar, 
1812 senesinde Babıali ile olan 
ihtilii.llarını sulh yolile halleti. lngil
tereye karşı ilan edilmiş olan kıta 

ablokasına iştirak etmekle bera
ber, kendi limanlarında demirli 
bulunan bitaraf vapurları lngiliz 
malları ithal ettikleri şüphesile 

müsadere etmekten istinkaf etli. 

Rusya'ya harp ilanı 

Napoleon 22 haziran 1812 ta
rihinde Rusya'ya harp ilin 

etti. Bu harbin adı ikinci Polonya 
harbidir. Napoleon bu harbe şu 
sebepleri gösterdi: • Rusya bu
gün vermi.~ olduğu söze ihanet e
diyor. Şeamet onu sürüklüyor. Mu
kadderat yerine gelmelidir. » 

Napoleonun Rusyaya karşı top· 
lamış olduğu ordu 500,000 askerle 
1,200 toptan mürekkepti. 

Bu ordu, muhtelif Avrupa millet
leri erlerinden teşkil edilmişti. 

24 Haziran 1812 senesindd Şar
ki Prusyadan hareket eden:bu or· 
du, Niemen nehrini geçmiş ve u
mumi karargah Kovno şehrinde 
kurulmuştu. Maiyet süvari kuvvet
leriyle Avustury& askerleri ayrı bir 
birlik teşkil ediyorlardı. 

Napoleonun ordusunda 20.000 
ltalyan, 80,000 Alman, 30,000 Po
lonyalı, 30,000 Avustralyalı ve 
20,000 Prusyalı mevcuttu. Bu or
duya karşı Rus kuvvetleri 260,000 
kişi tahmin ediliyordu. Bunlar üç 
orduya ayrılmııtı. ikisi ön safta 
üçüncü de arkada ihtiyatta bulu· 
ııuyordu. 

Çarın beyannamesi 

Çar birinci Aleksan~~'. ordusu
na hitaben neşreltıgı beyan

namesinde: «Ortodoks mezhebinin 
hamisi olan Tanrıya güvendiğini» 
beyan ediyor ve halkı, vatanlarını 
ve hürriyetlerini müdafaya davet 
ediyordu. Napoleon 28 .haziranda 
eski Litvanya devletinin merkezi 
olan Vilna şehrine girdi ve iaşe 
işler:ni tanzim etmek üzere orada 
on sekiz &"Ün kalmağa mecbur 
oldu. 

Napole'onun kumandanlarından 

Oudinol, Polo tsk ' ta parlak bir ga 

libiyet kazandı . O sıralarda Mos
kovada heyecanlı sahnaler dereyan 

ediyor, resimleri sokaklarda dolaş
tırılan Hazreti Meryemin Moskova
yı kurtaracağından Sen Mişel ile 
Sen Serjin Moskovayı, garpli şey
tanlara karşı koruyacağından bahs
ediliyordu. 

yarısı tahliye edildiği ve ateşe ve 
rilmek iç.in bütün hazırlıkların ta

mamlanmış olduğuna dair k endiı i· 
ne verileu raporlara İnanmak is-
tememişti. 

Kendisi Kremlinde uyurken 
Trubeçkof sarayından parola ma
kamında endaht edilen bir bava 
fişeğiyle ahşap olan şehrin dört 
tarafından alevler lışkırmağa baş
ladı. Hapishanelerden salıverilmiş 

olan mahkOmlar bu yangını tamam· 
lamışlardır. 20000 hasta veya yaralı 

sine ça lış ıla caktır. Bu katipler kend i vilayetleri dahilinde vuku bulan 

vekayii ve bunların failleri hakkında fişler doldura cak, bunların bir su
retini de vekalete takdim edeceklerdir. Bu fişlerin doldurulmasına baş

landıkta.:ı sonradır ki tekerrür fiiline ait ceza kanunundaki maddeleri 
daha esaslı bir şekilde tatbik etmek miimkün oluacaktır. 

Üç kişinin yan yana oturaca 
ğı yerin tepesinde, bavul koymK 
ğa mahsus gibi - kanapeyle ay

ni genişlikte - bir tahta kısım 
mevcuttur. Arka dayamağa ~yara 

Türkiye Atletizm 
blrlnçllikleri 

\ Yardım sevenler cemi
yetine yapılan teberrQler 

yan cihetten bir kapak daha açı 

lır. Üstteki, alttaki ve bu pro
filden bir E harfi teşkil ~derler 

Rus ordusunun kumandasını ve 
Moskovanın müdafaasını üzerine 

alan gener .. ı Koutousof beyanna
mesind~ : 

« Cenabıhak şeytanı Sen Mişe· 

müttefikin askerleri, alevler ara 
sında hastahanelerde nan vermiş
lerdir. 

Ağustos ayi içinde lstanbulda 

yapılacak Türkiye Atletizm birin

ciliklerine iştirak etmek üzere 

şehrimizden Ökkeş Koşkun, Nihad 

Calba, Sarı Kemal ve Büyük Mus· 

lafa seçilmişlerdir. 

Geçenlerde şehrimizde de bir 
kolu teşekkül eden yardım seven
ler cemiyetine aşağıdaki teberru
larda bulunulmuştur: 

Milli Mensucat fabrikası namı· 

Gündüzün yanyana oturan yolcu
lardan her , biri, geceyleyin bu 
üstüste rafların birinde yatar. 

Fakat anlattığım normal >a

manların harcı ... 1922 de ise, yi
ne böyle demiryolları ve vagon
lar « Ne sana, ne banal» hesabı 
Beyazler, Yeşiller, Kızıllar tara
fından boyuna tahrip edildiği 
için, vesait noksanı var. E harfi· 
nin her ufki sathı üzerinde iki 

liıı kılıcı ile kahrü tedmir edecek
tir. Yarinki güneş daha batmazdan 
evvel iman ve itikadınızı harp 
meydanları üzerine mütecavizlerin 
kanları ile yazacaksınız » diyordu. 

imparator Napoleon kendisini 
tehdid eden tehliken zorla kurta
rılmıştır. Napoleon Petrovski şato 
suna gitmiş ve 21 eylülde onda 
dokuzu kül olmuş bulunan Mosko 
vaya dönmüştür" 

1' saatleri 

na 500, Bayan ve Bay Gilodo 
200, Gilodo fabrikası mensupları 
namına 105: Cumhuriyet fabrikası 

namına 50 lira. 

Ankara 8 ( Hususi muhabiri-

Moskova muharebesi mizden) - Günde ancak 8 saat 

Rus ve Napoleon orduları 

arasında Borodino, diğer 

Çar birinci Aleksandır, sulh 
müzakerelerine girişmekten katiy-

veya daha az çalıştırılm .. sı icap 

eden işler hakkındaki nizamname

nin tadiline iit nizamname Vekil-

Ayrıca Gilodo fabrika namına 
500 kilo •ahun ve 5 teneke yağ 
verilmiştir. 

ler heyetince tasdik edildi. Yarın 

meriyete girecektir. 

büklüm oturmuş 

(Devamı 

in~anların ayak. 

Üçüncüde) 
/Devamı üçüncüde/ 

11=============================================================1, l\ ROMAN:74 j KAL D 1A1MLAR1 N KOKUSU il 
Kalfasını atlatan Lerber çırağı, işini asan 
kunduracı, ilk fırsatta buraya koşardı. 

Namuslu aile kızları, gizlice - evle. 
rinden habersiz - gidilecek dansing, ken
disini kollarında hoplatacak kavalye arar,lı. 
Orospu, müşterisini dansingte daha ko· 
la y bulurdu. 

Kadriye çok, amma çok namuslu bir 
ana babanın kızıydı. O sırada Çenberli
taşta bir büyük dansing açılmıştı: Nermin 
dans salonu ... Gençlik ve çocukluk... Bir 
gece Kadriye kendisini Nermin dansingin
de buldu. Ve, dJnyaya yeni doğmuş gi

bi oldu. ilk akşam tanıştığı uzun sıvrı 
favorili, süslü bir genç, ona dans nevile· 
rini, figürlerini öğretti: Vanstep, Şimi, 

Vals, Blus, Tango, Çarliston, Fokstrot ... 
Meşlıur dans havalarını belletti: Sonya, 
V alansiya, Ali baba ... 

Ne annesinin, ne babasının haberi 
vardı. Dansingte geç vakitlere kadar kal
dığı her gece bir yalan uyduruyordu. 

Nihayet bir gece - masanın başından 
fıldır fıldtr dönen bir başla kalktıgı bir 
gecede - dansingin üst kat odalarından 
birinde, sivri favorili, süslü delikanlıya; 
Vaslep, Şimi, Vals, Blus; Fokstrot, Çar
li~ton, Tangoların. Sonya, Valinsiya, Ali
babaların öğretilmesinden doğan borcu 

ödedi. 
Bir daha evine dönemedi. Aç ve 

açıkta da kalamazdı. Bir zaman ortada 

dolaştı. 
Üç senedir Hayati'yle dosttular. Ve, 

Kadriye şimdi Şehzadebaşında, bir nişan
cı diikkinında silah dolduruyor ... 

• •• 
Sabah. Gece, perde perde aralanıyor. 

Karşı camiin, kıbleye bakan taralı yemye
şil yosun bağlamış ıslak minaresinde bir 

ses ... 

Tanrı uluduuuurr 
Tanrı uluduuurr 
Tanrı uludurrr 
Tanrı uludurrr 

Şüphesiz bilirim bildiririm 
ondan başka tapacak y_oktur ... 

Alçak sedirin üzerinde oglunu bek· 
!erken uyuya kalan kocakarı kıvrıldı; 
doğruldu: Buruşuk elinin sıska parmağile 
gözlorioin çapağını ayıkladı; gerindi; esne
di. Örtüsüz uyumuş, vücudunun her tarafı 
tutulmuştu. Keteo perdeyi araladı, minare. 

ye baktı. 

Haydi namaza 
Haydi namazaaa 
Haydi f ellJ.ha 
Haydi feMlili haa 

YAZAN: Reşat Enis ====~ 
Azizallah, Celleceliilihu ... 

dedi. Güç seçen gözleri, müezzının 

bembeyaz görünen kirli sarığını, siyah 
cüppesini pek iyi farkediyordu bu sabah ... 

"-- Müezzin gecikmiş olacak! ... 
Ayağa kalktı. Eski şal hırkasının ya

malı yenlerini sıvayarak yürüdü. Aptes 
alacaktı. Birden, odanın orta yerindeki 
gebeş saç mangal gözüne ilişti. Üzerin
de hali yemek sahanı ... Durdu; düşündü. 
Başını salladı. 

- Dışarıda mı geceledikil 
diye söylendi. Üzüntülü bir soluk sa

lıverdi. Korkuyordu. « Hayati »sinin başı· 
na bir kaza gelmesinden, öldürülmesin
den ürküyordu. Türlü türlü kuruntu göz
lerinin önünde biribirini kovalıyordu. Te
vekkeli dememişler: Karımın diişündükleri 
başıma, anamın düşündükleri dağlara taş

lara ... 
Başbaşa geldiği her komşudan yenı 

bir cinayet havadisi alıyordu; ve bu cina
yetler çok defa gece 'lluyordu. işte dün 
de, ihtiyar mütekait tabur katibi Hafız 
Beyin hanımısı ona şöyle demişti: 

- Nazire Hanım, Hayati'ne mukay· 
yet ol ... Vurvuranın kırkıranın gidiyor bu 
günlerde gene ... Kıyamet alametleri ... Fa
lancanın delikanlı oğlunu daha iki gece 
evvel Hasekide bıçakladılar ... Doğururken 
çektiğin azaba mı yanarsın!... Büyütmek, 

• 

bu yaşa getirmek ıçın verdiğin emeğe 
mi acırsın!... Dövünüyor delikanlının ana
cığı ... Amma, kaç para eder? Dövün, ba

ğır, haykır ... Saçını, başını yol... Oraya 
giden dönmüyor, hanıml... 

Hayati gerçi haşarı bir çocuk değil
di. Rakıyı ağzına koymazdı. Düşüp kalk
tığı kötü arkadaşları yoktu. Ne temiz 

bir ahlakı, ne iyi huyları vardıl Bu temiz 
ahlakı, bu iyi huyları ona ne anası, ne 
de başka biri vermişti. Onun kalasına 
ahlak düsturları telkin edilmemişti. Bun

da sade yaratılışın değil de, belki ihmal 
edilişin, serbest büyüyüşün tesiri vardı. 

Küçüktenberi hayatın içindeydi. lyi, kö· 
tü yüzlerce insanın arasında başırneşir 
olmuştu. iyi huyları fena huylulardan, 
temiz ahlakı ahlaksızlardan öğrenmişti. 

Buruşuk yüzlü kocakarının bu ürkü· 
şünde, oğluna olan fazla sevgi değil, da· 
ha çok, menfaat endişesi vardı: O ölürse 

ekmeğini kim getirirdi? Bu yaştan sonra 
el kapısında hizmet etmesine imkan yok· 
tu. Romatizmalı bacakları tutuktu; güç 
yürüyordu. Dikiş dikemezdi; görmüyordu. 

Ürperdi. Bütün tüyleri dikenleşti. Şal 
hırkasının yakasına tükürdü: 

Rabbime emaneti 

[ Devamı var ) 
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Hitlerle Napol Rus ordu-
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ANfti PEDi 
Prut muharebesi 
S on günlerde Prut nehri et

rafında büyük çarpışmalar 
oldu. Bu münasebetle tarihteki 
Prut muharebesi akla gelmektedir, 

- 19 -
yon 

ki 
arasında
f ark 

sunda 
kadınlar 
Muharebeye 
mecbur edili-

~lmanya'ya 
lngiliz ha va 
hücumları l Prııt muharebesi Rusya İle 

lsveç arasında cereyan eden bir 
harpten doğdu. 

Evvela arkadaşları yerleştir· 
dim; ondan sonra da kendimi kal· 
dırınca karyolaya, Kuyucu Kızının 
kucağına attım. 

Artık bu defa vuslat, başka 

bahara kalmamıştı .. 
.. * * 

çapkın ve bıçkın 
mın anlattığı macera 
bitince sordum: 

arkadaşları· 

bu şekilde 

- Demek ki Gavur imamın 
canilığine, yahut cinayet hevesine 
dağda gezen eşkiya bile şaşıyor 

öyle mi? .. 
- Ne diyorsun azizim?. Sü

leyman efe kendi dayısından ade
ta istikrahla bahsediyordu. 

- Nasıl, dayısı mı?. 
- Öyle ya .. Ali Molla bunun 

dayısı imiş. Bende tuhaf ve kor· 
kunç bir tesadüfle öğrendim .. 

- Nasıl?. 
- Anlatayım: Efe, Ali Mol· 

lanın müthiş bir cinayetinden bah· 
sediyordu. Dinlerken tüylerim ür· 
perdi. Adamcağızı tutmuş, koyun 
bağlar g;bi bağlamış. f.vvelii iki 
kulağını kesmiş, Sonra kolunun bi
rini, bir yatağan sallıyarak, omuz 
başından kopartmış. Sıra ayağına 
gelmiş, bir yatağan darbesile de 
onu uçurmuş; bırakmış. 

Adam bittabi ani şekilde öl
mediği ıçın muttasıl debelenir, 
çırpınır dururmuş. Ali Molla da 
karşıdan seyreder, gülermiş. 

Dayanamıyarek atıldım: 
Amma kerata şeymış ha ! 

f.fe alıngan, alıngan· yüzüme 
bakarak cevap verdi: 

- Ağzını topla bizim oğlan, 
Ali Molla ne de olsa benim da· 
yımdır. Ona sövülmesini istemem .. 

Bende şalak atmışti. Fakat 
derhal cevabını yapıştırdım: 

Ben ona sövmedim ki efe. 
- Amma yaptın ha bizim 

1922 Rusyası 
( Baştaraf ı ikincide J 

lan • aşağı sallanıyor. Bunlar Ön 
tarafa ilişenlerdir. Daha geride 
yatanlar var. Kompartmanın or ta
sında ve koridorunda, tramvay
lardaki gibi ayakta duranlar ca· 
ba. iğne atsanız yere düşmez. 

Ve bu seyahata iştirak için 
dokuz saat gişe önünde nöbet 
beklenmiştir. Yolculuk on bir gün 
devam edecektir. Zira, kömür yok 
Lokomotifler odunla işliyor. 

Arada sırada bir tevakkuf. 
Biri haykırıyor: 
- Haydi altı ve yedi numara· 

lı vagondakiler .. Angaryaya! 
Yolculara baltalar, hezarlar 

dağıtılıyor. Ormandan odun kese 
rek taşıyor, makiniste teslim ed.i
yorlar •Böylelikle mahrukat temın 
edildiği için yola devam .. 

Siz ve ben de bu faaliyete re· 
jim icabı, iştirake mecburuz. Va

gonun tepesinden aşağı indiriliyo· 
ruz: Yallah hizmete .. Evet, bu on 
bir günlük yolculuğu geceli gün
düzlü damda yapacağız. Tünel 
filan olmadığı için, bir yere çarp· 
maktan korkmayın .. 

Yalnız, vagonun uzunlamasına 
değil, enine göre yatmalı ki insan 
uyurken tekerlenmesin .. 

Harkov'a geldik, Yine vesait 
tahribinden dolayı, bozuk bir Ford 
otomobilini, meşhur anarşist Mah
no' nun bir çift beygire çektirdıgi 
ve geçid resminde böyle arzı en-

dam edip alkışlandığı şehir 1. Işık
lar yanmıyor, tramvaylar işlemiyor, 
fırınların bacası tütmüyor l Asfalt 
meydanlarda kuyular açılmış; a
partmanların cepbeleri çopurlaş· 
ınış: ObGs ve mitralyöz izleri ... 

* Küçük istasyonların parmak· 
lıklarına Rusyanın otuz milyon nü
fuslu kıtlık sahasından kaçmış le· 
liiletzedeler dayanmış. Bunlar, 
yamyamlık etmekle, hatta kendi 
çocuklarının etini yemekle itham 
~dilen biçarelerdir. Yüzleri, bir 
ısk~et korkunçluğunda, yalnız göz
lerı kızgın kömür gibi parlıyor. 
Ve ağaç kabuklarını kemirmek.ten 
ka~ınları torba halinde şişip ileri 
dagru .. künbetleşmış. Boyunları ar
mut çopü. 

Kafkasyadan getirdiğimiz kar· 
puzların kabuiunu tesadüfen yere 
atıyoruz. Önlerine kemik fırlatıl
mış köpekler halinde biribirlerini 
b~nu~ için boğazlıyorlar. Fakat 
bızlerı başka bir m'ıllet' ( t ki 
'il.') ın o ar 

mı etıoın insanları gö d"kl ... r u erı ıçın 
vagonlarımıza saldırını 1 G 
rip bir psikoloji.. yor ar. a· 

• • * 
işte nakliye veaaiti ve gıda 

maddeleri imha edilmiş 1922 Rus
Yası, 

oğlan; şimdi kerata dedin ya .. 
Güldüm. 
- Yanlış anlama efe; dedim, 

kerata tahkir makamında da, tak
dir makamında da kullanılır. 

- Nasıl?. 
- Birisi bir bağlama çalar; 

bayılırsın. " Kerata amma dd bağ· 
lama çalıyor ha .. ,, dersin bir ha
va çeker, sesi· yanıktır; ·• Amma 
da •Öylüyor kerata ha,, dersin. 
Bunlar takdir makamında söyle
yişlerdir. Ben de Ali Mollanın bir 
çırpıda kol, bacak koparışına şaş· 
tım da öyle dedim. 

Benim bu cevabım efeyi tat· 
min etti mi, etmedi mi bilmiyorum. 
Yalnız Ali Mollanın küçük Süley· 
man efenin dayısı olduğunu bu 
korkunç vesile ile öğrenmiş ol
dum .. 

* * * 
f.ski Aydın vilayetine tabi Bu· 

ladan kazasınd bağlı Baharlar kö· 
yündeyiz. Bu köy h'>casının küçük 
oğlu anormal bir çocuktur; kimse 
görmeden komşunun koyununa bı· 
çak saplar, başkasının tavuklarını 

taşla vurur. 
Koyuna bıçak . saplı yan veya 

tavuğun kafasına taş vuran ço· 
cuk, kanın akışına hayran ve mef
tundur. Yaralı hayvan nerde de· 
belendikçe imamın oğlu neşe ile 
güler. Annesi kaç defa bu menhus 
oğlunu, debelenen hayvanın karşı· 
sında kahkahayla külerken, cürmü 
meşhut halinde yakalamış: 

- Ana, ana yavrum; bu ço· 
cuk canavar gibi bir şey ola7.ak .. 

Demiştir. Babası olan koy ı· 
mamı mübarek bir cennet öküzü~ 
dür. Sırtında lime, Jime bir lata; 
başında kirli bir sarık; çıplak a· 

yaklarına geçirdiği n:t.lçal ı kund.u · 
raları sürte sürte evden camıe, 
camiden eve gider, gelir. Dört 
kere dördün kırk dört ettiğini bi

lecek kadar alim, '' Allahümme 
lebbeyk,, i ''Allahümme kelebek., 
okuyacak derecede derindir. 

Camiden eve; evden camie 

dedik; hatadır. Bu zavallı imamın
da ikametgihı, diğer büt ün köyle. 
rinki gibi, menfezsiz, ı ş ı ksız, pen
ceresiz, ki remitsiz, kerpiçten ma

mul bir indir. Bu kerpiç yeraltı 
deliği: zemini top;B.k, tavanı top· 
rak duvarları toprak, yanyana 
iki 'odadan mürekkeptir; odanın 
birinde insanlar; diğerinde de e· 
şek, inek, tavuk, keçi gibi ehli 
mahlukat barınırlar. insanlara mah· 
sus olan odanın dibinde akşama 
serilecek olan yün şilte künbedi; 
hayvanlara mahsus olanda da uy· 
durmasyon Hr yemlikle birkaç tü· 
nek ve bir lollnk görünür. Maa
mafih burasının hocB" evi olduğu 

/Devamı var/ 

'' Napolyon Mos
kovaya gelmişti; 
Hitler, Kremlinin 
fotografını gör • 
mekle kalacaktır!,, 

Londra 8 ( a.a ) - Royter 
ajansının Mo•kovadaki hususi mu
habiri bildiriyor: 

Sovyet istihbarat bürosu rei
si Lozovski, sorulan bir suaJe 
cevaben, Sovyet hükümetinin Al· 
manlara nefes aldırmak niyetinde 
olmadığına işaret ederek cephe
nin bir doğru hat üzerinde bulun. 
madığını, Zikzaklar teşkil ettiği· 
ni ve bu Zikzaklar arasında 
seyyar kuvvetlerin harekatta bu. 
lunduklarını tebarüz ettirmiş ve 

demiştir ki: 
« - Bir Alm•n kıtosı durur 

durmaz derhal tarafımızdan mu
kabil bir hücuma maruz kalmak
tadır. Netekim benzini bittiği için 
duran bir tank kolu derhal Sov. 
yet kuvvetlerin hücumuna uğra

mıştır. Sovyet kotaları bu tank
lardan bir çoğunu benzinle yak. 

mıştır. 

15 gündenberi devam eden 
muharebe esnasında, Almanların 
daha evvel 22 ay iyinde verdik. 
leri zayiattan fazla kayıpları ol. 
muştur. Sovyet - Alman harbi 

" başlamadan evvel Almanlar insan
ca zayiatlarının 300 bin olduğu. 
nu söylemişler, lngilizler ise bu 
zayiatı 900 bin olarak tahmin et· 

mişlerdir. 
Alman zayiatını 600 bin ola

rak kabul edersek, Sovyet ordu
larının 12 gün içinde Almanlara 
700 bin kişilik zayiat verdirdik
lerine ve muharebe şiddetlendik· 
çe bu mikdarın her gün biraz 
daha arttığına nazaran evvelkine 

nisbetle Sovyet - Alman muha· 
rebesi esnasında Almanların ver

diği zayiatın ne kadar fazla oldu· 

ğu anlaşılıyor. 
Diğer taraftan lngilizler Al

manlann 22 ay içinde 4500 tay· 
ya re ve 2000 tank kabett iklerini 
tahmin ediyorlar. Sovyet ordu lar ı 

8 gün içinde 1500 Alman tayya· 
resi ve 2500 Alman tankı tahrip 

etmişlerdir. 
Hitlerle Napolyon arasındaki 

fark şudur: 
Napolyon Moskovaya kadar 

gelmiştir. Halbuki Hitler Kremlin 
sarayının yalnız lotografını gör
mekle iktifa edecektir. Sovyel 
çeteleri tarafından hırpalanarak 
ve gittikçe şiddetli bir mukave• 
metle karşılaşarak, Alman mille
ti Hitlerin kendisine ifası müm· 

' 

yorlarmış 
Soflyet tebliğine göre, 
Rus kıtaları bütün 
hücumlara 
dayanıyor. 

anıidane 

Berlin : 8 [A.A.)- Stalin hat
tına karşı ileri hareketine devam 
eden bir Alman piyade kıtası bir 
düşman istihkamını işgal ettiği 

sırada bu istihkam müdafilerinin 
siyasi komiserleri tarafından ka· 
lenin için• kilitlendikleri ve bun
ların kendilerini feda etO:eğe mec· 
bur edildikleri görülmüştür. 

Kısmen istihkamın yeraltı ko
ridorlarında cereyan eden şiddetli 

çarpışmalardan sonra müdafiler
den sağ kalan 20 kişi teslim ol. 
muştur. Bilahare yeraltı dehliz· 
!erinde 8 de kadın bulunmuştur. 
Sovyet makamlarının bu kadınlara 
silah vererek ordu ile birlikte 
muharebe etmeğe mecbur ettik
leri anlaşılmıştır. 

Moskava : 8 [A.A.}·- Sovyet 
tebliği : 7 Temmuz günü Ostrov, 
Polosk, Lepel, Bobrnisk, Volinsk -
Novograd istikametlerinde şiddetli 
çarpışmalar devam etmiştir. Cep
lıenin şimal bölgesinde kıtalarımız 

Tandaşka, Dokta istikametlerinde 
çarpışmışlar ve arazımıze girmiş 

olan düşman kıtalarına kayıplar 
kayıd ettirmişlerdir. 

Ostrov istikametinde kıtaları

mız düşmanın kuvvatli motörJü 
cüzütamlarına karşı anudane mü

cadeleye devam etmişler ve düş· 

manın şimali ş~rkiye doğru ileri 
hareketini durdurmuşlardır. Polosk 

istikametinde birçok defa garbi 

Dvina'nın şimal kıyısına mühim 
kuvvetler ihracına teşebbüs eden 
düşmanla şiddetli Çapışmalar vu
kua gelmiştir. Kıtalarımız mevzi· 
lerini sık ı bir s urette muhafaza 
etmektedir. 

Lepel mıntaka•ında şiddetli 
çarpışmalar olmaktadır. Bobruisk 
istikametinde düşman birçok defa 
Dinyeperi geçmeğe teşebbüs et
miş fakat kıtalarımızın öldürücü 
ateşi altında büyük kayıplar ve· 
rerek ilk mevzileri üzerine geri 

çekilmiştir. 
Novograd - Volinsk istikam•· 

tinde anudane çarpışan kıtaları· 
mız düşmanın mühim motörlü 
kuvvetlerini durdumaktad•r. 

Holanda ve Kale 
açıklarında da Al
man vapur kafile
lerine taarruzlar 
yapıldı 

Londra: 8 [a, a.] - lngıliz 
hava nezaretinin tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri dün 
garp cephesinde düşmana karşı 

taarruzi hareketleriyle devam el· 
mişlerdir. Ağır bombardıman tay 
yareleri avcı tayyarelerinin refa
katinde olarak Alber civarında 
Molt tayyare fabrikasına ve Betil 
civarında elektrik fabrikasiyle 
kimya fabrikasına hücum etmiş· 

lerdir. Bu son iki hedefe yüksek 
infilak kudretinde bombalarla bir 
çok yangın bombaları ieabet et
miştir. Harekat esnasında avcı 

tayyarelerimiz 7 düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir, 3 avcı tayyare· 
miz kaybolmuştur. 

Bombardıman tayyarelerimiz 
Hollanda sahilleri açıklarında her 
biri 2 ili 5 bin tonilatoluk 8 va· 
purdan mürekkep bulunan düşman 
kafilesine şiddetli bir hücum yap· 
mışlır. 6 vapura bombalar isabet 
etmiştir. 

Tayyarelerimiz Kale açıkların
da diğer bir vapur kafilesine hü· 
cum etmiş ve 2000 tonilatoluk 
bir vapur ve bir torpille müceh · 
bez bir hücum botu batırmışlar
dır. Bu harekata iştirak eden tay
yarelerimizd7n dördü üssüne dön· 
memiştir. 

Londra: 8 [•. a.J - Düşma· 
nın dünkü hava faaliyeti münlerid 
bir düşman,.tayyaresini İngilterenin 
şimaligarbisinde sahilleri a~arak 

kısa bir mesafe iizerinde toprak
larım1za nüfuz etmesine inhisar 

etmiştir. 

Londra: 8 [a. a.J - Hava 
nezaretinin bu s~bahki tebliği; 

Dün gece lngilterenin cenu· 
bunda bir şehre mühim hasarlar 
meydana getiren şiddetli bir hü
cum yapılmıştır, Yangınlar çık

mışssa da Bunların önü alınmıştır. 
lngilterenin cenubunda ve cenubu 
şarki•inde bazı yerlere de bom
balnr atılmıştır. 

Açık teşekkür 
Adana C. Müddeiumumiliğin

den: 

, 'JL., AJK v L~ 
kün olmıyan bir vazife tahmil el· Mohilev. Podosk istikametinde 

kıtalarımız düşmana şiddetli bir 
muharebe vermektedir. Bu mınta· 
kada kıtalarımız bir düşman tabu
runun ric'at hattını keserek bu 
taburu lamamiyle imha etmiştir. 

" Hayır sever zenginlerimiz. 

den merhum lsmail Safa Özler 

oğlu tarafından ceza evinde bulu· 
nan fakir hapislere tevzi edilmek 
üzere etli ve sebzeli olarak üç 
gün ikişer kazan sıcak yemek ve· 
rilmiş ve muhtaç hapislere tevzi 
edilmiş olmakla bu hayır sever 
gencimize gösterdiği insani duy
gudan dolayı alenen teşekküre 

muhterem gazetenizi tavsit eyle
rim.,, 

tiğini • nnlıyacaktır. » 

9 Temmuz 7941 
Çarşamba 

YlL, 1941 - AY,7 Güo: 190 Hı.ır 65 
Rumi 1357 - Haziran 
Hicri 1.560- CemazlülAhlr 
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Nöbetci eczane -] 

Tahsin Eczanesi 
( Yeniotel Yanında ) 

7 Temmuz günü hava kuvvet
lerimiz düşman motörlü cüzütam

larına mütemerkiz darbeler indir· 

miş ve düşman tayyare meydan· 
!arına karşı muvaffakıyetli hare
katta bulunmuştur. 

-

~·~ Caddelerde nasıl yürüm eli! 
• 
1 sviçre okullarında talebeye sık sık gün-· 

delik hayatla alakadar manzaralar göste-
rilmektedir. Talebeye sık sık gösterilen man· 
zaralardan biri de şudur: « Caddelerde nasıl 
yürümeli? » Bu maksatla talebeye yaya yol
cularla otomobillerin karışık bir halde bulun· 
doğu bir caddenin haritası verilmekte ve 
haritada gördükleri otomobillerden hangileri· 
nin seyrüsefer nizamatına, ve ha.ngi yayaların 
zabıta talimatnamesine uygun bir şekilde sey
rüsefer ettikleri sorulmaktadır. 

Haritada yirmi hatalı hareket vardır. Ta
lebe bu yirmi hatalı hareketi bulmağa ve 
göıtermeğe mecburdur. En çok hatalı hare· 
ketleri keşfeden talebeler, fazla numara alırlar. 

Har.p olduğunu 
bi lmiyen asri 

Robenson 

• Bundan bir müddet 
evvel bir posta tay· 
yaresi Okyanus deni· 
zinde yolunu şaşırarak 
hasara uğramadan bir 

meçhul adaya inmiştir. Bu ada, po•la hattı 

üzerinde olmıyan Kernadek adasıdır. Yeri, 
ismi, cismi de yalnız en mükemmel olan hari· 
talarda görülür. Şimdiye kadar da insanla 
meskOn olmadığı bilinirdi. Tayyare bu adacığa 
indiği zaman, pilot tayyareye doğru ırarip bir 
adamın i l erledi ğini görmüş ve hayretle kal-

m ıştır. 

Bu adam, derilere sarı.nmış olarak ortaya 
çıkmış ve senelerdenberı de traş olmadığı 
için Robensona benziyormuş, pilota kendisinin 
lsveçli ve vapur kaptanı olduğunu izaha çalış· 
mış ve 12 Kinunusani !9l2 tarihindenberi bu 

adaya düştüğünü, o zama~danberi burada sü
kOnet içinde yaşadığını soylemiştir. 

Pilot, dünyada hilen neler olduğundan 
· lup 1 ve harplerden haberı 0 0 madıgını sormuş. 

Asri Robenson da, hiç bir şey bilmediğini ve 

ali.kadar da olmağı istemediğini söylemiştir. 
Pilot, Robensonu memleketine götürmek için 
ısrar etmişse de o gene reddetmiş, yalnız bir 

kaç kutu çikolata ile bir kaç kitap getirilme

!İni istemiştir. 

Gök yüzünün 
esrar ı 

• 
Son senelerde ilim 

ve fennin terakkiyatı 
!ayesinde, gökyüzünde 
ınsanlar için gizli bir 

nokta kalmamış gibidir. Alimler, gökyüzünün 

esrarını aydınlatmak için muazzam Tele.!kop

lar imil etmişlerdir. Bugün yeryüzünün en 

büyük teleskopu, Birleşik Amerikada Wilson 

dajpndaki rasathanede bulunuyor. 

Bu teleskoplar sayesinde, fezada 110 mil
yon seyyare keşfedilmiştir. Bu seyyareler etra

fında dolaşan daka küçük yıldızların miktarı yüz 
milyonlardan aşağı değildir. Bunlar bazan tek 
başına, bazan toplu bir halde bulunuyorlar. 
Bu seyyarelerden bazılarının şekli yüzük biçi
mindedir. Velhasıl astronominin bugünkü te
rakkileri sayesinde denebilir ki gökyüzünün 
esrarı sıyrılmış, kalkmıştır. 

• anserın Moskova Doktorlarından 
• 1 Kreski yaptığı tecrübeler üze· 

.__ı __ a_,ç __ ı_ı rine Kanserin, vücde ithal edi· 

len toksin bazı maddeler ve parazitler saye· 
sinde tedavi edildiği netices:ne vardığını teb
liğ etmiştir. Doktor Kreski, kanserli bazı hay· 
vanları, yaptığı enjeksiyonlar sayesinde birkaç 
günde· tedavi edilebilmiştir. Difteri toksinlerini 
şırınga etmek suretiyle aynı neticeleri elde 
etmiştir. Bundan başka bu Sovyet doktoru 
kanserden ölmüş insanların beyaz ve karaci
ğerlerinden aldığı maddeleri şırınga etmek 
suretiyle hayvan 1 arda habis urlar tevlit 
etmiştir. 

Sovyet ilimine gôre, insanın vücudunda 
kanserli ve Kansersiz urlar doğuran ve bun
ların teşekkülüne mani olan birçok maddeler 

mevcuttur. 

Çar birinci Petro'nun Polta· 
va'da mağlup ettiği lsveç kralı 
Demirbaş Şarl, Türkiyeye sığın

mıştı. Petro, zaferini tamamlamak 
için, Osmanlı sınırlarına askerioı 

soktu ve düşmanını kırk sekiz sa

at kadar kovaladı. Bir takım lsveç 
askerlerini de öld:irttü. 

Ruslar, Karadeniz kıyılarına 

yerleşmek, Lehistan tahtı üzerinde 

himaye kurmak da istiyorlardı. 

Bundan dolayı Osmanlılar mukabil 
tedbirler almak mecburiyetind<o 

kaldılar . Petro: « Mülteci kral 
Şarl, Türkiyeden çıkarılsın » diye 
israr edince harp başladı. 

iki ordu ayni zamanda hare
kete geçti. Osmanlılar, Baltacı 

Mehmed paşanın kumandasında 

olarak lsakçıdan Tunayı geçerek 
Kagul ovasına vardılar. Büyük 
Petro kumandasındaki Rus ordu· 

su da Buğdan'da bulunan Çoçura 
mevkiine gelmişti. Ruslar, acele 
edip Prul suyunu geçtiler. Yaş 

şehrine geldiler. Osmanlı ordu•u 

cepheden tazyike girişince, Rusla
rın ricali başladı. Halbuki Kırım
dan gelen ordu da Moskofları 

geriden sarmıştı. Büyük Petro 
için felaketli bır akibet yaklaş-

mıştı. Hem muhasarada, hem aç
lığın, susuzluğun tehdidi altında 
kalmıştı. 

Rus teceddüdünü yaratmış 

olan çar, ne yapacağını bilemiyor· 

du. Karısı kate.in yardımına koş

tu. Teselli edip ona cesaret verdi. 

Osmanlı kumandanile müzakereye 
girişmesini kendisine tavsiye etti. 

Para ve zeka kuvveti!~ her güç
lüğe karşı konulacağına kani bu· 
lunuyordu. 

Netekim aldanmadı. Ordugah· 

ta bulunan 150,000 ruble Baltacı 

Mehmed paşaya gönderildi. Riva-
yallare na:ı.ar.=ıın b.i2.:zal 

vezirin çadırına gelmiş, ağlamış, 

yalvarmıı; kumandanı, cenber için. 
deki Rus ordusuna hücum etmek
ten vazgeçirmiş. 

Petro « Teslim olnıaktan baş
ka her teklifi kabul edebilirsin! » 
diyerek, baş nazırını Osmanlı ku
mdndanına yolladı. Nazır, Rusyayı 
müşkül vaziyete düşürecek kadar 
ağır tekliflerle brş•laşacağını 
umuyordu. Halbuki Baltacı Meh
med paşa bu ba it şartla sulhu 
akdetti: 

1 - Azak kalesi Osmanlılara 
iade edilecek. 

2 - Ru sya Lehistan işlerine 
karışmıya cak. 

3 - lweç kralınıo memleke· 
tine serbest dönmesine müsaade 
edilecek, 

Petro bu şartları memnuniyet· 

le kabul etti. Muahedeyi imzalıya· 

rak çenberden kurtuldu. (sene 1711) 

Tarihciler şöyle düşünüyorlar' 

Şayet Mehmed paşa bu dere
ce yumuşak davranma!aydı, Rus· 

yanın inkişafı hiç değilse elli SMe 
geç kalırdı. 

Prut muharebesi, Osmanlı ta
rihinde bir gaflet vesikası sayılır. 

Napolyonün 1812de 
Moskova seferi 

(Baştara/ı ikincide) 
yen imtina elmiş ve Napoleon kış 
yaklaşınca, , askerleri açlıktan ve 
soğuktan ölmemek için umumi 
ricatı emretmiştir. Bu ricat, kar 
fırtınaları ve Kazakların devamlı 
iz'aç ve hücumları ara~ında pek 
feci ,artlar altında cereyan etmiş 
biitüıı köprüleri tahrip edilmiş olan 
Berezina nehrini geçememek teh· 
likesi başgÖslermiştir. Velhasıl 

Moskova üzerine yürümüş olan 
Napoleon ordusundan pek az bir 
kısmı salimen dönmüştür. 

Bu seferde Napoleonun mağ· 
lubiyelinin başlıca sebebi he••P· 
sız hareket etmesidir. 

fmtiy4z ~ahibi : Cavit ORAL 
U Neıriyat Mudürü : Avukat 

. Rilat YAVEROGLU 
B.uıldığı yer : ( BUGÜN ] 
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!B]Js SJ/118 9/ ııs d] ııs sı ııs 8/ m 
mı ASRi SİNEMA"'" m 
eııe ~! ııe sıım 
Suvare 
9,15 

... ..:::.. . .. 
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Suvare 
9,15 

•• !Sll\.!l .gı~şaım •• 

Şaheserler şaheseri misli görülmemiş 

Bir film 
~~Z!?.ı:·;;:i·~r.·····~ .. 

• --•:;• · 
ı: • 

.. ~~ 

111 ' ' 1. '' il. A '' il( A :~.--• • • • 
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Yaratıcı farı : ~l'.ELSO.M f Ot)Y ....... 
• ....... flONJ\ tJJASSEY 

Bir defa değil - on defa görmeğe layık 

İlaveten : 

MİKİMAVUS 

;:::==::=:==========~:-~ 

Elimizdeki stokun tükenme ıht i 
ınalini gözönünde tutarak ve 
geç kalmış olmamak tçın büyük 
fedakirfıklar pahasına getırt· 
meae muvatfak olduğumuz 
"1941 Süper" serisi, ahizeleri
mizden aeç kalmadan bıt" tane 
•(maOa bu gLlnden acele edin ı z. 
Radyo amatörleri nezdind 11 

bDyük bir muvaffakıyet kazanan 
1041 modellırimiz neşriyatı alı$, 
••aln tabiillGI ve zarafetleri 
noktaeından birer ••heser 
oldukları ı;ıibl fennin en ıon te
raktuterinl de cami bulunm•k· 
l•dır ki P H 1 L 1 P S radyo 
f•brıkaları bu ahizeleri sız• 
takdim etmekle mOlloh i rdır 

~~~~-'~'-~-

........................... 
i Buz Dolabı ! 
i Aranıyor ! 
• • : 4 veya 6 ayaklı Buz : 
: dolabı olupta satmak ar- : 
: zu edenlerin gazete ida- : 
• • • remize müracaatları. 990 • • • •c••••••••••••••••••••••••• 
Seyhan Vilayet fiyat mU-
rakaba komisyonu Reis
liğinden: 

Satış Yeri: Raşit Ener müessesesi Belediye Caddesi. No: 61 P. K. 20 TL. 117 

Şehrimiz fabrikaları tara· 
fından o/o 60 nisbetinde 
buğday ve o/o 40 nisbetinde 
arpa almak üzere imal edil
mekte olan mahlut unların 
72 kiloluk beher çuvalına 
komisyonumuzca azamı 1050 
kuruş fiat tesbit edilmiş ol-
duğu ilan olunur. 988 

Alsaray Sinem 
BU AKŞAM 

iki Film Birden 

I 

Büyük Okyanusun ortasında dünya cenneti 
HAITI adasında geçen en güzel fiml 

Cennet Perisi 
Türkçe Sözlü 

BÜYÜK AŞK VE SERGÜZEŞT FİLMİ 
Atlas ekispresinin unutulmaz yıldızı JOEL MAC 

GRAE tarafından vücüde getirilmiştir 

Il 1 

En büyük rağbeti ve en çok alakayı celbetmiş olan 

GUNGADIN 
F e d a i le r A ı a y ı 

İki Pamuk Eksperi Ahnacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 

Birliğimiz emrinde ve umum müdürlüğümüzce gösterile
cek mahallerde çalışmak, satış kooperatifleri ortaklarının 
teslim edecekleri pamukların ekspertizi ile iştigal etmek üze
re iki pamuk ekseeri alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır. 

J Türk ırkından olmak 
2 En az orta tahsil görmüş bulunmak, 
3 Asgari on seneden beri bu işle uğraşmak, 
4 İstihdamına mani kanuni bir kusuru bulunmamak, 
5 Yapılacak imtihanda isbatı ehliyet etmek, 
6 5000 liralık bir banka teminat mektubu veya bir-

likçe muteber bir tüccar kefaleti ibraz ve temin eylemek. 
Taliplerin nihayet 10 temmuz 1941 tarihine kadar bir 

istida ile umum müdürlüğümüze müracaatları icap eder. 
5- 9 974 

Belediye Rigasitinden: 
İtfaıye amir ve. eşradı için kumaş ve dikişi müteahhide 

ait olmak üzere yırmi bir takım yazlık elbiseye açık olarak 
eksiltmeye konulmuştu~. . 

• 2- Beher takım elbısenın (kasketiyle birlikte) muhammen 
bedeli (16) liradır. 

3- Muvakkat teminatı 25,50 liradır. 
4- ihalesi temmuzun 18 inci cuma günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
5. Şartname ve kumaş numunesi belediye yazı işleri ka

lemindedir. İsteyenler orada görebilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat te· 

minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 4- 9· 13- 17 965 

(BU AKŞAM) 
Büyük bir ihtişam içinde çalkalanan senenin en 

büyük iki şaheserini birden takdim ediyor 
1 

Mevsimin en büyük muvaf/akiyetini sinema dünyasın
da şimdiye kadar çevrilen en güzel müzikli film 

emsalsız bir zenginlik 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Bütün kaplere hitap eden bir film aşkı anlayan, 

seven ve sevilenlerin hazin romanı 
il 

Ruhları okşayan nefis bir şaheser 

JAKİ KOOPER'in En güzel filmi 

Alayın Çocukları 
Heyecan macera güzel sahneleriyle vücüde getirilmiştir. 
Pep Yakında: 
Mevsimin en muhteşem neşe ve zevk 

saheseri bir san'at harikası 
DEANNA oURBiN'in 

Alkış toplayacak biricik filmi 

BAHAR l\llELEGi 
-----...ıı 

iLAN 
Hususi muhasE>be müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 
gayri menkuller kapalı zarf usulile artırmağa konulmuştur. 

2 - Artırma 17 /7 /941 perşembe günü sa ~t ( 11) de vi

layet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 

görmeleri mümkün olan taliplerin 2490 sayılı artırma, eksilt

me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha

zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
eveline kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daimi encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 
Muhammen 
Bedel Lira mevkii cinsi tapu r. no. 

14100 
15000 

Hükilmel C. (11) dükkan Seyhon Mek. Kanunsani 932 19 1 

Abidinpaşa Tan sinema s ı Kanunevvel 934~ 1 

25 ·29-4-9 943 
7 1 

ve tarla 
Ceyhan kazasının Vayvaylı köyünde Ceyhan ırmağı ke

narında ve Cebelinur eteğinde 1500 dönüm tarlayı ve ge
niş mer'a~ havi bir çiftlik satılıktır. İsteyenler BUGÜN 
Matbaası Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 3- 4- 5 

İLAN 
Adana Belediye 
Reisliğinden : 
Levha siper asanların 

nazarı dikkatine 
1 - Bilumum dükkanlarlı, 

tüccari ve sınai müesseselerin 
kapılarına asılan Levhalarla 
tente, sipere ait 941 senesi 
tehakkuk ettirilen resmi gös
terir tahakkuk müfredat cet
velleri belediye dairesi taha
kuk memurluğu kapısına asıl
mıştır. 

2 • Levha , siper tente 
resminin ödeme müddeti Ey

liil 941 ayının sonu ve bir 1 

taksittir. Bu müddet içinde 

ödenmeyen bu resimlere o/o 
de On ceza eklenir. Bu cet
veller 8/7/941 tarihinde be
lediye tehakkuk dairesi ka
pısına asılarak 19-7-941 tar:
hinde kaldırılacaktır. 

itirazı olanların bu müd
det içinde istida ile belediye 
Riy~setine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 986 

Bir daktilograf 
aranıyor 

Çukurova Pamuk Tarım 
Satış kooperatifleri Birli. 
ğinden: 

Birliğimizce, eski ve yenı 

harflere aşina en az orta 
tahsil görmüş bir bayan dak
tilograf alınacaktır. Lise tah
sili görmüş olanlarla, lisan 
bilenler tercih r.dilecektir, Mü

racaat tarihi 10/7 / l 941 cumar
tesi günüdür. 

4·5-6-7 -8-9-1 o 689 

İLAN 
, 

Adana Beled~ye 
Reisliğinden : 

Bilumum dükkanlarla tiic
cari ve sınai müesseselerin 
önlerine konulan sabit saçak
lara ait 941 senesi tahakkuk 
ettirilen resmi göste ir ta
hakkuk müfredat cedvelleri 
belediye dairesi tehakkuk 
memurluğu kapısına asılmış
tır. Sabit saçak resmının 
ödeme müddeti Ağustos 941 
ayının sonu ·ıe bir taksittir. 
Bu müddet içinde ödenme
yen bu resimlere yüzde on 
ceza eklenir. 

Bu cetveller 8-7-941 ta· 
rihinde asılarak 19-7-941 ta· 
rihinde kaldırılacaktır. İtirazı 
olanların bu müddet içinde 
istida ile belediye riyasetine 
müracaat etmeleri ilin olu-
nur. · 985 

Ticaret Lisesi Müdürlü
ğünden : 

Okulumuza orta ticaret, 
orta okul ve lise mezunla
rından müsabaka ile bir ida· 
re memuru alınacaktır. Şart· 
farı ve imtihan gününü öğ
renmek istiyenlerin en geç 
temmuzun 15 ine kadar her· 
gün 9-12 arasında okul mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunar. 6-8-9 976 

Halkevi 
Reisliğlnden : 

Daktilo kursunun vesika· 
ları dağıtılmak üzeredir. Bu 
kursada muvafak olan tale· 
beler ıçin hazırlanan vesikaları 
doldurulabilmek üzere Nüfus 
tezkereleri ve bir fotoğrafla 
beraber hemen Halkevine 
gelmeleri ilan olunur. 989 


